
 

                                                      แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  (แบบ ๖๐๐๕)                          เลขท่ี............./............. 
 

ส่วนที ่๑.  การขอรับค่าเช่าบ้าน 
 

เขียนท่ี .............................................................. 
                                                                                                                     วนัท่ี........ เดือน..........................พ.ศ. .......... 

๑.ขา้พเจา้  ......................................................................................ต าแหน่ง  ............................................................................. 
 ขอยื่นรับเงินค่าเช่าบา้น ต่อ   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4  (ผูอ้นุมติั) 

๒. ขา้พเจา้             เร่ิมรับราชการและปฏิบติังานคร้ังแรก                          กลบัเขา้รับราชการและปฏิบติังานในต าแหน่ง                                   
.........................................................  ทอ้งท่ี ต าบล/ แขวง  ............................  อ  าเภอ .............................   จงัหวดั.......................... 
เงินเดือน............................... บาท (......................................................................)     เม่ือวนัท่ี....................................... 

๓. บดัน้ี             จงัหวดั             กรม              กระทรวง  ไดมี้ค าสัง่ใหข้า้พเจา้รับราชการประจ าต าแหน่ง..................................... 
..................................................................................................สพป.บุรีรัมย ์เขต 4    เงินเดือน..................................... บาท   
ทอ้งท่ี   ต าบล/แขวง........................................อ  าเภอ / เขต.........................................         จงัหวดั........................................                                 
โดยไดร้ายงานตวัเม่ือวนัท่ี      ...................................................... 

๔. ขา้พเจา้ได ้             เช่าบา้นพกัเพ่ืออยูอ่าศยั              เช่าซ้ือบา้นเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 
บา้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี..........ซอย....................................ถนน..................................ต าบล/แขวง.....................................       
อ  าเภอ / เขต...................................จงัหวดั.....................       ตั้งแต่วนัท่ี.............................................ถึงวนัท่ี.......................................... 
ตามสญัญาเช่า/สญัญาเช่าซ้ือ  ฉบบัลงวนัท่ี.... ........................... ช่ือเจา้ของบา้น/ผูใ้หเ้ช่าช่วง/ผูใ้หเ้ช่าซ้ือ........................................ 
 เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร                                                                                 หรือ 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน                                                                                                   

บา้นเลขท่ี.....................................ซอย...............................................ถนน..................................ต าบล/แขวง.....................................       
อ  าเภอ / เขต..................................จงัหวดั........................................................... 
โทรศพัท.์................................................................ในอตัราเดือนละ.....................................บาท 

๕. ขา้พเจา้ได ้              กูย้ืมเพ่ือซ้ือบา้น                    กูย้ืมเงินเพ่ือปลกูสร้างบา้น 
บา้นเลขท่ี..........................   หมู่ .....……..ซอย...............................ถนน.....................................ต าบล/แขวง................................. 
อ าเภอ/เขต  .....................................        จงัหวดั......................................... 
     ๕.๑ ช่ือผูใ้หกู้ ้  ............................................................................................................................ 
ตั้งอยูท่ี่.........................ซอย...............................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง........................................
อ  าเภอ / เขต .........................................    จงัหวดั  ..............................................         โทรศพัท.์.................................................... 
จ านวนเงินกู.้....................................................บาท (..........................................................................................................) 
ช าระเงินกูเ้ดือนละ...................................บาท (................................................................................)  
 ตั้งแต่วนัท่ี.............................................................      ถึงวนัท่ี........................................................  (.............ปี)    
ตามสญัญากูย้ืมเงิน   เลขท่ี.............. ......................................................  วนัท่ี.........................................................    

 
/   

 

    /            

     

          

             

/      



 

- ๒ - 
 
 ๕.๒  ช่ือผูข้าย/ผูรั้บจา้งปลกูสร้างบา้น.................................................................................................................................. 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร                     หรือ 
 
เลขประจ าตวับตัรประชาชน     
 
บา้นเลขท่ี...............................ซอย..................................................................ถนน............................................................................. 
อ าเภอ / เขต........................................จงัหวดั.........................................ตามสญัญาซ้ือขาย/สญัญาจา้ง ฉบบัลงวนัท่ี.................... 
เดือน.................................................................พ.ศ.......................................... 
 
 ขา้พเจา้จึงขออนุญาตเบิกค่าเช่าบา้นตามสิทธิท่ีพึงจะไดรั้บตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ ตั้งแต่ 
วนัท่ี..........................................................  เป็นตน้ไป  และขอรับรองวา่ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้น  ตามพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบา้นขา้ราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมทุกฉบบั  และพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ (ฉบบัท่ี ๕)  
พ.ศ.๒๕๖๑  ทุกประการ 
      (ลงช่ือ)........................................................ผูข้อเบิก 
                                                                       ( .................................................) 
 

ส่วนที ่๒  การรับรอง 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเอกสารต่าง ๆ  แลว้เห็นวา่  ขา้ราชการผูน้ี้มีสิทธิไดรั้บค่าเช่าบา้นตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้น 

ขา้ราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมทุกฉบบั   และพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ (ฉบบัท่ี ๕)  
พ.ศ.๒๕๖๑  ทุกประการ 
                                                                                       (ลงช่ือ)................................................................................................. 

                                                                      (..............................................................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง .................................................................................................    
                                                                                      วนัท่ี..................เดือน..........................พ.ศ.......................... 
 

ส่วนที ่๓  การอนุมัติ 

อนุมติัใหเ้บิกค่าเช่าบา้นไดต้ามสิทธิ    เดือนละ ............................บาท (........................................................................) 
          ตั้งแต่วนัท่ี   ...................................................................             .  

                                                                                        (ลงช่ือ)................................................................................................. 
                                                                      (..............................................................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง .................................................................................................    

                                                                                                    วนัท่ี..................เดือน..........................พ.ศ............. 
 

 

 



รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน 
(ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2552 

1. ข้อมูลประวัติการรับราชการ  
ข้าพเจ้า ........................................................................  ต าแหน่ง  ...........................................................   
เริ่มรับราชการและปฏิบัติงานครั้งแรก ท้องที่ ต าบล............................ อ าเภอ......................  จังหวัด....................  
เมื่อวันที่   ...... เดือน ...............................  พ.ศ................ 
สถานภาพ          สมรส                     โสด                     หม้าย 
1.1  กรณีย้าย     จากท้องที่ต าบล .............................. อ าเภอ..................................  จังหวัด.......................... 
      ปฏิบัติงานในต าแหน่ง  ............................................................................... 
      สถานที่ปฏิบัติงานเดิม  ..................................................................... 

       หมู่ที่ .............. ต าบล  ..............................   อ าเภอ..............................  จังหวัด...................................   
       รายงานตัวเมื่อวันที่  .......................................... 
                      ย้ายตามค าร้องขอของตนเอง 
                      ย้ายตามค าสั่ง  ......................................     ลงวันที่  .............................................. 
            สถานที่ปฏิบัติงาน  .................................................................. 

 ต าบล ............................หมู่ท ี .............  .อ าเภอ .........................   จังหวัด ........................... 
1.2  กรณีโอน  จากท้องที่  ต าบล  .....................................    หมู่ที.่............    อ าเภอ .......................................  

                  จังหวัด .............................    ต าแหน่ง .......................................................................   
         สถานที่ปฏิบัติงาน ......................................................................................................... 
 รายงานตัวเมื่อวันที่ ........................................................... 

2. ข้อมูลการมีเคหสถานของข้าราชการและคู่สมรสทุกแห่งในท้องท่ีที่รับราชการ 
2.1  ข้าราชการ 

           บ้านของตนเอง            บ้านของคู่สมรส             บ้านบิดา มารดา  ตนเอง/คู่สมรส                 
           บ้านเช่า                     บ้านพักของทางราชการแต่มีข้าราชการพักอาศัย                                            
       เดิมอยู่บ้านเลขท่ี  ................     หมู่ที่  .............  ต าบล...........................    ถนน ....................................... 
       อ าเภอ  .............................   จังหวัด  ................................. 
       ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขท่ี  ................     หมู่ที่  .............  ต าบล...........................    ถนน ....................................... 
       อ าเภอ  .............................   จังหวัด  ................................. 
     2.2  คู่สมรส 
           บ้านของตนเอง              บ้านของคู่สมรส              บ้านบิดา มารดาตนเอง/คู่สมรส                 
           บ้านเช่า                        บ้านพักของทางราชการแต่มีข้าราชการพักอาศัย                                            
       เดิมอยู่บ้านเลขท่ี  .................... หมู่ที่ ............. .ต าบล  ..............................    ถนน ...................................   
       อ าเภอ  ...........................  จังหวัด  ……………………… 
       ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี  .................... หมู่ที่............. ต าบล  …………………….    .ถนน ...................................   
       อ าเภอ  ............................. จังหวัด  .................................. 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 



 
3. ข้อมูลด้านอาชีพและสถานที่ท างานของคู่สมรสของข้าราชการ 

ชื่อคู่สมรส   ......................................................... 
       อาชีพของคู่สมรส             รับราชการ    ไม่รับราชการ     
       ต าแหน่ง  ..............................................     สถานที่ปฏิบัติราชการ   ...................................................        
       อ าเภอ....................................  จังหวัด .............................................. 
4. ข้อมูลการมีเคหสถานของบิดา  มารดา  ของคู่สมรส และของข้าราชการ  รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
      ทุกแห่งในท้องท่ีที่รับราชการ 

4.1   บิดา มารดา ของข้าราชการ 
        ชื่อบิดา …………………………………………..      ชื่อมารดา  ………………………………………………… 
        เดิมอยู่บ้านเลขท่ี  ……   หมู่ที.่.........ต าบล ………………………   อ าเภอ.................. จังหวัด............................. 
        ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี  ……   หมู่ที.่.......ต าบล ………………..…   อ าเภอ.................. จังหวัด............................. 
4.2   บิดา มารดา ของคู่สมรส 
        ชื่อบิดา  ………………………………………….     ชื่อมารดา  …………………………………………………… 
        เดิมอยู่บ้านเลขท่ี  ……   หมู่ที.่.........ต าบล ………………………   อ าเภอ.................. จังหวัด............................. 
        ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี  ……   หมู่ที.่.......ต าบล ………………..…   อ าเภอ.................. จังหวัด............................. 
4.3. บุตร     จ านวน .............................. คน 
        เดิมอยู่บ้านเลขท่ี  ……   หมู่ที.่.........ต าบล ………………………   อ าเภอ.................. จังหวัด............................. 
        ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี  ……   หมู่ที.่.......ต าบล ………………..…   อ าเภอ.................. จังหวัด............................. 

         5.   ข้อมูลสถานะ การมีชีวิตอยู่ของบิดา  มารดา ของคู่สมรสและของข้าราชการ 
                5.1   บิดา   มารดา  ของข้าราชการ 
                      มีชีวิต        บิดา/มารดา 
                                เสยีชีวิต     บิดา/มารดา 
                                สาบสูญ     บิดา/มารดา       เมือ่วันที่ ......................................... 

      5.2   บิดา   มารดา  ของคู่สมรส 
                                  มีชีวิต        บิดา/มารดา 
                                  เสียชีวิต    บิดา/มารดา 
                                  สาบสูญ     บิดา/มารดา        เมื่อวันที่ ......................................... 
   
  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

                                (.........................................)                                                     
                  ต าแหน่ง....................................................... 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าร้องขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (คู่สมรส) 
 
เรียน  ผู้อ านวยการ................................................................................  
  ข้าพเจ้า.............................................................ต าแหน่ง .................... ...........................................    
เงินเดือน...........................บาท   โรงเรียน........................................................................... ........      
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
  คู่สมรสของข้าพเจ้า ชื่อ ............................................................................ 
       ไม่เป็นข้าราชการ 
       เป็นข้าราชการ ต าแหน่ง ...........................................................................................  
       สังกัด .........................................................................................................................  
       เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ท้องที่อ าเภอ .................................................................. 
       ไม่เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  เนื่องจาก  ................................................................ 
  กรณีที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านก่อน แต่เพิ่งใช้สิทธิ  เนื่องจาก ...................................................... 
.................................................................................................................................................................. ........... 
  จึงขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิที่พึงจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่วันที่    
...........................................เปน็ต้นไป  และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามนัยพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้านทุกประการ 
     ลงชื่อ ...........................................................ผู้ขอเบิกเงิน 
                                                                  (……………………………………..) 
     ต าแหน่ง.............................................................. 

 
 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  



1. ข้าราชการผู้นี้เป็นผู้มีสิทธิเบิกตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2547 
2. ส านักงาน / โรงเรียน  ไม่มีบ้านพักของทางราชการที่จะจัดให้ข้าราชการผู้นี้เข้าพักอาศัยได้ 
3. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ แบบค าขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)  และข้อความตามข้างต้นแล้ว   

ขอรับรองว่า  ตามที่ข้าราชการผู้นี้ชี้แจงมาเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560  (ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560)  หากพบว่า
ข้าราชการดังกล่าวมีพฤติกรรมในการท านิติกรรมฉ้อฉลหรือพฤติกรรมอ่ืนไม่เป็นไปตามค าชี้แจง และพระราชกฤษฎีกา 
ค่าเช่าบ้าน  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการ 

     (ลงชื่อ) ……………………..…………….  
              (                           ) 
     ต าแหน่งผู้อ านวยการ........................................................ 

 
 
 
 

ค ำรับรองของผู้ขอใช้สทิธิเบกิเงนิค่ำเช่ำบ้ำน 

                                                                   
ท่ีท ำกำร  ...................................................... 

วนัท่ี   .................................... 
 

 ข้ำพเจ้ำ .................................................................      โรงเรียน........................................................... 
อ ำเภอ....................................จงัหวดับรีุรัมย์         สงักดั  ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำประถมศกึษำบรีุรัมย์ เขต 4  ขอรับรอง
วำ่ 

1.  ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ทำงรำชกำรไมไ่ด้จดัท่ีพกัให้ข้ำพเจ้ำเพ่ืออยู่อำศยั 
2.  ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ตัง้แตข้่ำพเจ้ำมำด ำรงต ำแหนง่ในท้องท่ีปัจจบุนั ข้ำพเจ้ำไมมี่เคหะสถำนเป็นของตนเอง              และ

ไมเ่คยจ ำหนำ่ยจำ่ยโอนเคหะสถำนของตนเองในท้องท่ีปัจจบุนัมำก่อน 

3. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำไมมี่บ้ำนพกัของบดิำมำรดำ พอ่ตำ แมย่ำย สำมีหรือภรรยำท่ีพออำศยัอยูร่่วมได้ 

4. ข้ำพเจ้ำได้อำศยัอยู่บ้ำนเลขท่ี........................ ถนน/ซอย ..............................ต ำบล/แขวง  .........................                
อ ำเภอ/เขต ..........................    จงัหวดั ............................ตัง้แตว่นัท่ี .........................................    จริง 

 5.  ข้ำพเจ้ำได้จำ่ยคำ่เชำ่บ้ำน (    ) กรณีเชำ่บ้ำนเพ่ืออยูอ่ำศยั (    ) ผ่อนช ำระเงินกู้ เพ่ือซือ้บ้ำน  (     )  คำ่เชำ่ซือ้ 
เดือนละ ............................บำท   จริง 
          6. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้ย่ืนค ำร้องขอย้ำยของตนเองมำปฏิบตัริำชกำรในท้องท่ีปัจจบุนั  

ถ้ำหำกภำยหลงัท่ีต้องถกูเรียกเงินคืนด้วยเหตใุดก็ตำม ข้ำพเจ้ำยินดีชดใช้เงินคืนให้ทำงรำชกำรตำมจ ำนวน 
ท่ีถกูเรียกคืน และข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียว   



จงึเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
ลงช่ือ ...............................................................ผู้ขอใช้สิทธ์ิ 

                                      (........................................) 
    ต ำแหนง่.....................................................  

      วนัท่ี ................................... 
 

ค ำรับรองผู้บงัคบับญัชำ 

ขอรับรองวำ่   ค ำรับรองของ   นำย/นำง/นำงสำว…………………………………………………. 

ต ำแหนง่  …………………………………………………………………….. เป็นควำมจริงทกุประกำร 
 

           ลงช่ือ ....................................ผู้บงัคบับญัชำ 
                                      (.............................................) 

                       ต ำแหนง่.....................................................   
                       วนัท่ี ........................................ 



หนังสือรับรองการจัดข้าราชการเข้าอยู่ในบ้านพักข้าราชการ 
 
 

  ข้าพเจ้า……………………………………………………………ต าแหน่ง ........................................................                      
โรงเรียน......................................................................สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
ขอรับรองว่า : 
   ไม่มีบ้านพักครู / ไม่มีบ้านพักข้าราชการ 
   มีบ้านพักครู / มีบ้านพักข้าราชการ  ในท้องที่ท่ีตั้งส านักงาน    มีจ านวน   ……………..…. หลัง    
         บ้านพักว่าง     จ านวน.................หลัง        

  บ้านพักไม่ว่าง   โดยได้จัดให้  ข้าราชการเข้าพักอาศัย   ดังนี้ 
        1........................................................................... เข้าอยู่เมื่อวันที่......................................... 
        2........................................................................... เข้าอยู่เมื่อวันที่......................................... 
        3........................................................................... เข้าอยู่เมื่อวันที่......................................... 
        4........................................................................... เข้าอยู่เมื่อวันที่......................................... 
   อ่ืนๆ(ระบุ)........................................................................................................................................ ............. 
 
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

     (ลงชื่อ) ……………………..…………….  
              (                           ) 
     ผู้อ านวยการ.......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    แนบส าเนาทะเบียนการจัดบ้านพัก  
                และรับรองส าเนาโดยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

หนังสือรับรองการเช่าบ้านนอกเขตปฏิบัติงาน 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความต่อไปนี้เป็นความจริง 

  1.ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพุทธศักราช 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    และพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2561 
  2. เวลานี้ข้าพเจ้ารับราชการอยู่ที่ .......................................................................................................  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   และได้เช่าบ้านเลขที่............................. หมู่ที่....... .......  
ซอย..................... ถนน.......................... ต าบล.........................อ าเภอ..............................   จัง หวัด.............................. 
  3. ในท้องที่ที่ข้าพเจ้าเช่าบ้านอยู่อาศัย ไม่มีที่พักที่ทางราชการจัดให้ หรือไม่มีเคหะสถานของตนเอง 
ตามมาตรา 7  
  4. บ้านที่ข้าพเจ้าเช่าอยู่นี้ ข้าพเจ้าและครอบครัวได้ใช้อาศัยอยู่เป็นประจ า  และรับรองว่าสามารถ 
เดินทางไปปฏิบัติราชการได้ทันเวลาเปิดท าการ  โดยไม่เป็นปัญหาอุปสรรคเรื่องการเดินทาง 
 

     (ลงชื่อ) ……………………..……………. ผู้ยื่นค าขอ 
              (                           ) 
            ต าแหน่ง.......................................................................... 
 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.......................................................................................................... ...................  ได้
เช่าบ้านอยู่ท้องที่อ าเภอ.............................จังหวัด...................................... จริง  และสามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการได้
ทันเวลาเปิดท าการ 

    (ลงชื่อ) ……………………..………. ประธานกรรมการตรวจบ้านเช่า 
              (                           ) 
            ต าแหน่ง.......................................................................... 

 
 
ได้ตรวจแล้วอนุญาต 

 
     (ลงชื่อ) ……………………..……………  

              (                           ) 



     ผู้อ านวยการ.......................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน 

 
๑. ช่ือ – นามสกุล.................................................................ต าแหน่ง  …………………………………………. 
โรงเรียน/............................................................   สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 
 
๒.          ไดเ้ช่าบา้น             เช่าซ้ือบา้น  เลขท่ี..................................ซอย............................................................. 
ถนน.....................................ต าบล/แขวง........................……....อ  าเภอ/เขต................................... 
จงัหวดั......................................ตามสัญญาลงวนัท่ี.............เดือน.....................…….....พ.ศ............... 
ค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่าซ้ือบา้นเดือนละ........................บาท (...............................................................) 
 
๓. การกูย้มืเงินเพื่อช าระราคาบา้น        ซ้ือ               จา้งปลูกสร้างบา้น 
บา้นเลขท่ี.......................................ซอย...............................................ถนน........................................................... 
ต าบล/แขวง.............................................อ  าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.................................... 
 
                      ท  าสัญญาเงินกูก้บั.............................................................................................................................. 
จ านวน.................................................บาท (..........................................................................................................) 
ช าระเงินกูเ้ดือนละ............................................บาท  (............................................................................................) 
ตามสัญญาลงวนัท่ี...........................เดือน............................................  พ.ศ.............................. 
 
 
                     ท  าสัญญาซ้ือบา้น         สัญญาจา้งปลูกสร้างบา้น 
กบั........................................................................................................................................................................... 
ราคา...............................................บาท  (...............................................................................................................) 
ตามสัญญาลงวนัท่ี....................เดือน..............................................พ.ศ.............................. 
 
 บา้นตั้งอยูบ่นท่ีดิน          โฉนดท่ีดิน             เอกสารสิทธิ อ่ืน  (ระบุ)...................................................... 



เลขท่ี...............................เลขท่ีดิน................................................ ต  าบล................................................................ 
อ าเภอ..............................................จงัหวดั...................................................... 
เป็นกรรมสิทธ์ิของ.............................................................................................................................................. 
 
  
 

/การรับรองของคณะกรรมการ... 
 
 

 
ค ำรับรองของคณะกรรมกำร 

 
  ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  ขอรับรองว่า .................................................................................. 
ต าแหน่ง   .....................................................................................โรงเรียน.................................................................. 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4          
เช่าบ้านเลขท่ี   ……………………  หมู่ ……………   ต าบล……………………..   อ าเภอ………………………..  จังหวัดบุรีรัมย์      

 ได้พักอาศัยอยู่จริง   ตั้งแต่วันที่............ ............................ 
 สภาพบ้านที่เช่าเหมาะสมกับราคาค่าเช่าบ้าน  ……………………………. 
 ข้าราชการผู้ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ไม่มีบ้านอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ปฏิบัติ 
     ราชการหรือท้องที่ที่พักอาศัย หรือไม่มีหนี้ค้างช าระค่าบ้านกับสถาบันการเงิน 
 ความเห็นอื่นๆ ................................................................................................................. .................. 

เห็นควรอนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ในอัตราเดือนละ........................................... บาท   
(.........................................................................) 

 
                                 (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการ 
                        (                                    ) 
  

    (ลงช่ือ)    กรรมการ 
                      (                                   ) 

    (ลงช่ือ)    กรรมการ 
                      (                                  ) 

    (ลงช่ือ)    กรรมการ 
                      (                                   ) 

    (ลงช่ือ)    กรรมการ 



                      (                                   ) 

หมายเหตุ    คณะกรรมการควรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิในแนวทางดงัต่อไปนี้ เพื่อสรุปความเหน็ต่อผูอ้นุมตักิารเบกิค่าเช่าบา้น 
 ๑.  บุคคลทีท่ านิตกิรรมต่างๆ  มตีวัตนหรอืไม่ 
 ๒.  ส าหรบักรณีบา้นเช่าตอ้งตรวจสอบใหท้ราบว่าเป็นกรรมสทิธิข์องใคร  ในกรณีทีผู่ใ้หเ้ช่าไม่ใช ่

                 เจา้ของบา้นตอ้งตรวจสอบสญัญาเช่าจากเจา้ของบา้นดว้ย 

 ๓.  สภาพของบา้นเหมาะสมกบัราคาเช่า  เช่าซือ้  หรอืราคาซือ้ขาย  หรอืไม่ 
 ๔.  ขนาดของบา้นเหมาะสมกบัจ านวนคนในครอบครวัทีอ่าศยัรว่มกนัอยูจ่รงิ เพยีงใด 

 ๕.  ในกรณีทีเ่ช่าบา้น  จะตอ้งตรวจสอบว่ามคีวามจ าเป็นตอ้งเชา่จรงิหรอืไม่ 
 ๖.  ตรวจสอบการเขา้พกัอาศยัอยู่จรงิในบา้น  ตัง้แต่เมื่อใด 

 ๗.  อื่นๆ  ตามทีเ่หน็สมควร 
 

 
 

 
 
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียน................................................. 
ที ่       /  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสภาพบ้านเช่าข้าราชการ 
------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ  
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549,  ข้อ 6  แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552   และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 279/2562  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่องมอบอ านาจอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านและอนุมัติให้เบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน       จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านและสภาพบ้านเช่าข้าราชการ  ของ
........................................................................................  
ดังนี้ 

1. ....................................................... ต าแหน่ง................................ ประธานกรรมการ 
2. ....................................................... ต าแหน่ง................................. กรรมการ 
3. ........................................................ ต าแหน่ง................................. กรรมการ 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ    

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่         เดือน      พ.ศ.   
     
    สั่ง  ณ  วันที่           เดือน         พ.ศ.   
 
 

 

ตวัอยา่ง 



 
(                                 )                                     

ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................  
 
 
 
 
 
 
**เฉพำะกรณ ี ข้ำรำชกำรครู ยื่นขอเบิกค่ำเช่ำบ้ำน  (ผอ.รร.จะเป็นค ำสั่งเขต) 
 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  .... 
 
 

ก. บัญชีเอกสำรประกอบค ำขอรับเงินค่ำเช่ำบ้ำน (กรณีเช่ำบ้ำน) 
 

.............................................................................................................................  

  1. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)       2  ชุด 
  2. รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน      1  ชุด 
  3. ค าร้องขอรับเงินค่าเช่าบ้าน/ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา     1  ชุด 
  4. หนังสือรับรองการจัดข้าราชการเข้าพักในบ้านพักข้าราชการ    1  ชุด 
  5. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านของคณะกรรมการ    1  ชุด 
  6. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่า     1  ชุด 
      *ส าหรับข้าราชการครู   ใช้ค าสั่งโรงเรียน โดย ผอ.โรงเรียน 
      **ส าหรับ ผอ.โรงเรียน  ใช้ค าสั่ง สพท. โดย ผอ.เขต  
      ***ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา  ใช้ค าสั่ง สพท. โดย ผอ.เขต 
  7. สัญญาเช่าบ้าน  (ฉบับจริง และปิดอากรแล้ว)      1  ชุด 
  8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้านผู้ให้เช่า     1  ชุด 
  9. แผนที่  (จากบ้านเช่าไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ)      1  ชุด 

10. แผนผังบ้านเช่าหรือภาพถ่าย (คณะกรรมการลงลายมือชื่อทุกแผ่น)   1  ชุด 
  11. ส าเนา ก.พ.7 (ฉบับปัจจุบันและรับรองส าเนาโดย จนท.สพท.)    1  ชุด 
  12. ส าเนาค าสั่งย้าย บรรจุ  แต่งตั้ง โอน        1  ชุด 
  13. ส าเนาหนังสือการมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่      1  ชุด 
  14. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)       1  ชุด 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  .... 
 

 

ข. บัญชีเอกสำรประกอบค ำขอรับเงินค่ำเช่ำบ้ำน (กรณีเช่ำซื้อ) 
 
.............................................................................................................................  

 
  ที่  รายการเอกสาร      จ านวน (ชดุ) 

  1. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)      2  ชุด 
  2. รายงานข้อมูลข้าราชการในการขอรับค่าเช่าบ้าน     1  ชุด 
  3. ค าร้องขอรับเงินค่าเช่าบ้าน/ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา    1  ชุด 
  4. หนังสือรับรองการจัดข้าราชการเข้าพักบ้านพักของทางราชการ   1  ชุด 
  5. แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านของคณะกรรมการฯ  1  ชุด 
  6. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านเช่า    1  ชุด 
      *ส าหรับข้าราชการครู   ใช้ค าสั่งโรงเรียน โดย ผอ.โรงเรียน 
      **ส าหรับ ผอ.โรงเรียน  ใช้ค าสั่ง สพท. โดย ผอ.เขต  
      ***ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา  ใช้ค าสั่ง สพท. โดย ผอ.เขต 
  7. ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนช าระค่าบ้าน  (เดือน.......................   1  ชุด 
  8. สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เพ่ือช าระราคาบ้าน ตามแบบสัญญาของ  
      สถานบันการเงิน  โดยระบุชื่อคู่สัญญา สถานที่เช่าซื้อหรือสถานที่กู้เงิน 
      วันเริ่มต้นแห่งสัญญา ระยะเวลาการช าระค่าเช่าซื้อหรือการผ่อนช าระเงินกู้ 
      วันสิ้นสุดสัญญา จ านวนวงเงินที่เซ่าซื้อหรือวงเงินกู้ และจ านวนเงินที่ต้อง 
      ผ่อนช าระรายเดือน        1  ชุด 
  9. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อบ้าน      1  ชุด 
  10. แผนที่  (จากบ้านเช่าไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ)    1  ชุด 

11. แผนผังบ้านเช่าหรือภาพถ่าย (คณะกรรมการลงลายมือชื่อทุกแผ่น)  1  ชุด 
  12. ส าเนา ก.พ.7  (ฉบับปัจจุบันและรับรองส าเนาโดย จนท.สพท.)   1  ชุด 



  13. ส าเนาค าสั่งย้าย บรรจุ  แต่งตั้ง โอน       1  ชุด 
  14. ส าเนาหนังสือการมารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่     1  ชุด 
  15. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)      1  ชุด 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ที่ ศธ 04085……../…….……     โรงเรียน................................................ 
              .  ต าบล...................อ าเภอ..................จังหวัด.......... 

............................................. 

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ      กรณีเช่ำบ้ำน      กรณีเช่ำซื้อ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)    จ านวน  2  ชุด 
  2. เอกสารประกอบค าขอรับเงินค่าเช่าบ้าน    จ านวน  1  ชุด 

  พร้อมหนังสือนี้  โรงเรียนได้ส่งแบบค าขอรับเงินค่าเช่าบ้านของ.......................................................... 
ต าแหน่ง.......................................................................... ...................................................................................................  
ตามสัญญาเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ลงวันที่..................................... โดยจ่ายค่าเช่า/ผ่อนช าระค่าบ้านเดือนละ................ ......บาท 
ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  ในอัตราเดือนละ  .............................บาท (........................................................................... .)   
ตั้งแต่วันที่ …………………………………………….ถึงวันที่................................................ รวมเปน็เงิน....................... .......บาท    
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(                           ) 

 

ตวัอยา่ง 



ผู้อ านวยการโรงเรียน................................ 
 
งาน............................... 
โทร.  ........................... 
 
 

 


